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In je KRACHT blijven op de school
door Johan van de Beek

„Zet je verstand aan.”
„Denk na voordat je iets doet.”
„Laat controle zien.”
„Laat balans zien.”

J

Klingerberg is een
‘impulswijk’ in
Blerick-Venlo. Basis-
school De Klingerberg
telt 26 verschillende
nationaliteiten en is
de ‘microkosmos’ van
een samenleving die
mensen die in een
andere postcode
wonen nauwelijks
kennen. Vandaag een
verhaal over speciale
weerbaarheidstrainin-
gen die kinderen
hier krijgen.

J os Kleijnen, coach en trainer,
staat in een zaal van basis-
school De Klingerberg in Ble-
rick-Venlo. Om hem heen
jongens uit groep 7 en 8 van
de school - de oudsten - met

blote voeten in op de grond geleg-
de hoepels. Ze moeten in hun cir-
kels blijven, wat er ook gebeurt. Zij
krijgen vandaag de tweede les uit
een reeks onder het motto ‘gevaars-
beheersing’. Er zijn niet heel erg
veel basisscholen in Limburg waar
‘gevaarsbeheersing’ wordt gedo-
ceerd. Op de Klingerberg wel. En,
zegt onderwijzer Jos ‘meester Jos’
Verkoeijen, het werkt. En… het is
nodig.
De jongens hebben allemaal een
ballon gekregen die ze hebben op-
geblazen en waar ze met stift hun
naam op hebben gezet. Lars. Vuk.
Milan. Issa. Davey. Tygo. Enz. Op
de Klingerberg zitten jongens en
meisjes met ouders die oorspronke-
lijk uit Servië, Turkije, Marokko, Af-
ghanistan, Egypte en tal van ande-
re landen naar Limburg kwamen.
Hier zijn ze allemaal kinderen.
‘Kleurenblind’ en uiteindelijk alle-
maal Blerickers, zegt meester Jos.
Die ballon met de naam erop is be-
langrijk. Straks zullen Jos Kleijnen,
meester Jos en oud-leerling Dylan
(die vanuit het Blariacum, de
school voor voortgezet onderwijs,
zomaar op bezoek is en een handje
helpt) met kussens proberen de
jongens - letterlijk - uit balans te
‘slaan’. De jongens moeten de bal-
lon beschermen door hem met een
arm tegen het lichaam te klem-
men. Met de vrije arm moeten ze
de regen van ‘kussenaanvallen’ pa-
reren en hun gezicht beschermen
terwijl ze gelijktijdig in de cirkel
moeten blijven. Wie de ballon ver-
liest of kapot knijpt is ‘uit’.
Welkom bij de chickenfight.
Het komende uur zal van iedereen;
beide Jossen, Dylan en de jongens
van groep 8, het uiterste vergen in
fysieke zin. En vaak ook in emotio-
nele. Na een uur gevaarsbeheer-
sing, zegt Kleijnen, ben je meestal
doorweekt. Kapot.
De jongens groeten Kleijnen, vlak
voordat het ‘gevecht’ begint, met
de lichte buiging van hoofd en bo-
venlichaam die refereert aan verge-

lijkbare uitingen van respect uit
Aziatische sporten als judo en kara-
te. Respect is hier dit uur een basis-
begrip. Kleijnen herhaalt nog eens
waar de jongens op moeten letten:

„Verdedig jezelf.”
„Concentratie.”
„Beheersing.”
„Volhouden, niet opgeven.”
„Laat je niet opfokken.”

Tygo luistert niet. Die praat, tegen
de jongen die naast hem staat. En
hij houdt zijn ballon niet vast,
maar hij speelt er een soort volley-

bal mee. Hij is ‘uit’, al voor de
chickenfight is begonnen en mag,
elders in de ruimte, op een formu-
lier opschrijven wat hij (nog niet)
heeft geleerd. Meester Jos gaat
even bij hem zitten en legt Tygo,
geduldig en heel rustig formule-
rend, uit waar hij op moet letten.
Intussen is het ‘gevecht’ begon-
nen. Dit is fysiek. Jongens commu-
niceren vaak fysiek, met hun
lichaam. Via die ‘taal’ krijgen ze
nu informatie toegespeeld. Kleij-
nen, geassisteerd door Dylan en
meester Jos gaan met de kussens
rond en proberen alles om de jon-

gens uit evenwicht te brengen. Ty-
go mag terug en doet ook weer
mee, geconcentreerd nu. De sfeer is
aanvankelijk een beetje lacherig,
maar terwijl de chickenfight vor-
dert, neemt ook de ernst toe. Nie-
mand wil ‘uit’, niemand wil zijn
ballon verliezen. Het beschermen
van de ballon, zal Kleijnen later uit-
leggen, is emotioneel gezien een oe-
fening in het omgaan met druk en
niet zelf tot agressie over te gaan.
Deze oefening, ontwikkeld door
Kleijnen als een kinderversie van
het SPEAR-systeem (zie kader), zal
later dit jaar nog gevolgd worden

door lessen in het kader van Rots
en Water, een van oorsprong Ne-
derlandse methode die inmiddels
wereldwijd wordt toegepast om
‘psycho-fysieke weerbaarheid’ te
bevorderen. Door kinderen te trai-
nen in het omgaan met geweld
en agressie, zijn ze beter voorbe-
reid op ‘de straat’. Het project is
seksespecifiek, jongens en meisjes
krijgen gescheiden les. De resulta-
ten zijn, zo blijkt uit verschillende
internationale studies, verbluf-
fend positief. Kinderen die de trai-
ningen hebben gehad, zullen zich
buiten de school minder schuldig

maken aan pesten, vechten, vanda-
lisme en (groeps)agressie, dan onge-
trainde kinderen. In de chickenfight
zijn intussen rollen herverdeeld.
De kussens worden nu ook gehan-
teerd door de jongens zelf. Klasge-
noot tegen klasgenoot. Dat luistert
nauw. Als Kleijnen zegt dat je drie
keer met een kussen mag ‘meppen’
naar een klasgenoot die op een
been (in kraanvogelstand) balance-
rend zich probeert te verweren,
dan is het ook drie keer. Niet vier.
Vuk en Milan vliegen eruit. Ook zij
krijgen van meester Jos nog eens
rustig te horen wat ze verkeerd heb-

ben gedaan. Milan heeft ge-
schreeuwd en gescholden. Dat ge-
tuigt niet van respect en beheer-
sing. Kleijnen stopt de training
even en zegt:

„Accepteer dat je kunt verliezen.”
„Doe niet overdreven als je wint.”
„Blijf in je kracht.”

Vuk en Milan komen terug in de
kring. Milan loopt op de jongen af
voor wie hij te weinig respect
toonde. Hij steekt de hand uit. Die
wordt geaccepteerd. De hele groep
applaudisseert. Een ontroerend
moment.
Later, in de nabespreking, wordt
leerling voor leerling besproken.
Wat goed ging en wat niet. Onder-
wijzeres Angé van de Pas, die bin-
nenkort met de meiden van de
Klingerberg zal gaan trainen,
schuift ook aan. Dit is geen gewo-
ne school. Het hele korps onder-
wijzers en onderwijzeressen, is
doordrongen van ‘de missie’. In de-
ze deze impulswijk met zijn vaak
negatieve imago, wordt een gene-
ratie gemodelleerd volgens metho-
des die, soms intuïtief, zijn be-
dacht. Meester Jos en Angé wer-
ken niet met straffen. Kinderen
uit de groepen 7 en 8 zet je niet op
de gang en laat je niet strafregels
schrijven. Die leg je uit waarom
iets wel of niet kan. En als je dat
maar lang en goed genoeg doet,
krijg je hun loyaliteit. En dan ligt
de wereld open.
Dat Dylan vandaag kwam uithel-
pen was geweldig. Misschien was
er niemand thuis, geen ouder die
op hem wachtte. Dan is het goed
dat hij naar de Klingerberg komt.
Alle oud-leerlingen zijn welkom
op de school. Je maakt de mooiste
dingen mee. De bel die gaat bij An-
gé, met Pasen. Staat er een familie
voor de deur met eten. Veel eten.
Omdat ze zo goed is voor hun
dochter. Angé: „Soms voeden de
kinderen hun ouders op.” Meester
Jos zag vorig jaar een oude beken-
de in de hal staan. Zoon van een
Ossie (Oost-Duitser) die eigenlijk
vond dat zijn kind handarbeider
moest worden. Jos overtuigde
hem dat de jongen meer kon en
hielp met studiefinanciering aan
te vragen. De jongen ging stude-
ren werd architect. Een kampioen.
En toen stond hij, vorig jaar, in de
hal van de Klingerberg. Met een
fles whisky voor meester Jos. Hier
is het allemaal begonnen, had hij
gezegd.

Kinderen van basisschool De Klingerberg in actie tijdens de weerbaarheidstraining. Op de achtergrond: Jos Kleijnen. foto Stefan Koopmans
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